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A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA 
 
A megvalósuló tevékenységek bemutatása 
 
A projekt szakmai tevékenységeinek összefoglalása 
A projekt első időszaká a  eg alósul két közösségi tér kialakítása (2.3).  
A közösségi terek infrastrukturális hátteret biztosítanak a közösségek fejlesztéséhez (2.1.) 
A közösség fejlesztés keretében négy közösségi kör jön létre a projektben megfogalmazott alapértékekre és a 
helyi adottságokra alapozva: Malom kör; Teremtésvédelmi kör; KÉK (Környezet-Élmény-Közösség) kör és 
Lovas kör. 
A közösség 80 aktív tagjának részvételé el eg alósul ak a . főte éke ség - Társadalmi együttélés javítása a 
pápateszéri mikrotérségben további kötelező tevéke ségei: 
- Mediációs tevékenységeket végzünk (2.2.); 
- Malomfesztivál névvel nagyszabású közösségi rendezvényt szervezünk évente (2.4.) 
- Formális civil szervezet hozunk létre a közösségi körök legaktívabb tagjaival (2.5) 
- Hátránykompenzációs tevékenységeket végzünk (2.6.). 
A kötelező te eké ségeke  túl eg alósítu k öt választható tevékenységet:  
- A közösségi körök információs napokon mutatkoznak be (1.1.) 
- A közösség érzékenyítése érdekében színjátszó csoportot és lelki napokat szervezünk (1.2) 
- Tanácsadói szolgáltatást biztosítunk (3.1.) 
- a sza adidő hasz os eltöltéséért malomfeltárást végzünk, túraútvonalakat jelölünk ki és az egyházi 
ü epekhez kötődő Élő Betlehe et és Passiójátékot szervezü k (4.1.) 
- Főzőklu ot szervezünk a kallódó fiataloknak. (4.2.) 
A projekt kereté e  eg alósul a ko zor iu i part er Refle  Kör ezet édő Eg esület és Pápateszéri Ró ai 
Katolikus Plébánia helyi közösségfejlesztési szolgáltatásainak fejlesztése (III.2.2.) 
 
I. Projekt előkészítés 
A projektelőkészítő te éke ségeket a ko zor iu i part er Refle  Kör ezet édő Eg esület és Pápateszéri 
Római Katolikus Plébánia saját teljesítésben végezte.     
- Szakmai terv elkészítése – Elkészült a felhívás szerinti Szakmai Terv, a megalapozáshoz kapcsolódóan a 
ter ezési fázis elejé  projektter ezési űhel találkozót tartottu k a hel i közösség kép iselői el. Elektro ikus 
körlevelezésben folyamatosan egyeztettünk a hel i szereplőkkel és szakértő szer ezetekkel. A ter ezetet 

eadás előtt sze él es ko zultá ióko  teki tettük át és ja ítottuk a ter et a hel i és szak ai sze po tok 
lapján.  
- Beszerzések – A projektben közbeszerzési kötelezettség nem keletkezik, a szolgáltatások és eszközök 
beszerzések és építési felújítási munkák a vonatkozó jogszabályok alapján történik.  
 
II. Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek 
A projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységeit a konzorciumi partner Reflex Környezet édő 
Egyesület és Pápateszéri Római Katolikus Plébánia saját teljesítésben végzi. A menedzsmentben részt vesznek a 
pál ázat a  szak ai u katárské t is közre űködő sze él ek Hor áth Fere , Kerekes Zoltá  és Lajt a  
Csaba) a kapcsolódó pénzügyi feladatokat a Refle  Kör ezet édő Eg esület pé züg i és gazdasági ezetője 
Takács Katalin végzi szintén saját teljesítésben.       
 
III. Projekt szakmai megvalósítása 
A szakmai tevékenységek bemutatását a pályázati felhívás által bemutatott részletek és sorrend alapján 
végezzük el. Az egyes tevéke ységek részletezése előtt jelezzük, hogy a tevéke ység választható vagy kötelező-
e, valamint megadjuk a kapcsolódó célokat és célcsoportokat.      
 
III.1 Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek 
 

. főtevéke ség - Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés a pápateszéri mikrotérségben 



 
1.1 Közösségi körök bemutatkozása információs napokon 
Választható tevékenység 
Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 4. – Ö re delkező közösség; - Cél 5. – Társadalmi problémák 

egelőzése; 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő, ásodlagos él soport  fő, passzív elérés  fő. 
A 2.1. pontban bemutatott 4 közösségi kör a fejlesztett Közösségi Terekben (2.3.) és a mikrotérségben 
szervezett programokon, rendezvényeken mutatkozik be a projekt második, harmadik és negyedik évében.  
- Közösségi körök bemutatkozó kiadványai – Az információs tevékenységek alapjául a 4 közösségi kör egy-egy 
színes leporelló kiadványon mutatkozik be. – Nyomdai kiadvány – 4+4 szín - Méret – 10x21 cm – 6 oldal – 
leporelló – 500 példány/közösségi kör  
- Bemutatkozó kiállítás – A kiadványok mellett, a kiadványokhoz hasonló tartalommal a közösségi körök X-

a erek ől ag  roll-upokból álló, könnyen hordozható bemutatkozó kiállítási anyagot készítenek el. – 
Elkészül a  közösségi kört közössége ké t  d  X a er ől álló kiállítási anyaga.  
- Részvétel programokon, rendezvényeken – A közösségi körök a Közösségi Terekben a projekt egyéb 
eseményeihez kapcsolódó információs napokon és a mikrotérség rendezvényein mutatkoznak be információs 
anyagaikkal. A bemutatkozáson felállításra kerül a bemutatkozó kiállítás és egy információs pult kiadványokkal. 
Az események megvalósítását segítik a Közösségi Körök koordinátorai és önkéntesei, akik közül minden 
alkalo al legalá  eg  fő sze él ese  esz részt. A projektidőszak alatt eg alósul  információs 
bemutatkozó alaklom.    
 

.  Érzéke ítő soportos foglalkozások 
Választható tevékenység 
Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok 
csökkentése; - Cél 4. – Ö re delkező közösség; - Cél 5. – Társadal i pro lé ák egelőzése; 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő 
A feltárt társadalmi problémákat aktív részvétellel a megfogalmazott alapértékek alapján csoportos 
foglalkozásokon dolgozzuk fel.  
1.2.1 Színjátszó csoport 
A színjátszó csoport a KÉK kör közösségének részvételével jön létre. A színjátszó kör alapjául az a „modern 
vásári komédia” go dolattal leírt szelle iség szolgál, el  él é szerűe  feszegeti az aktuális társadal i és 
kör ezeti kérdéseket. A te éke ség előz é e a Refle  Eg esület eg ütt űködése a Kajárpé i Vízire ü el, 

el ek kereté e  két előadás, e utató alósult eg: 
- Ökológiai Meztéllábnyom – https://youtu.be/Ea8rb_Ub2ko - Az előadás té ája e  ás, i t a a apság 
eg re épszerű  ökológiai lá o  ökológiai korlátaink) kérdésköre, ezt a témát dolgozza fel játékosan, 
megidézve a magyar népmesék világát. 
- A dzsungel könnye – https://youtu.be/HEiG3_Ihw4M - A dzsungel könnye – avagy: Többet ésszel, mint 
lá fűrésszel! tudo á os-fantasztikus vásári konzekvencia az erdők té akörét járja kör e. 
Az előadások létrejöttét szak ai pál ázatok tá ogatták, de azok sikere túl utatott a pál ázati tá ogatáso , 

i dkét előadás irá t ag  érdeklődés utatkozott, utatkozik és tö ször e dégszerepel eg -egy 
programon, rendezvényen.    
Re é ei k szeri t haso ló  sikeres lehet a hel iekkel ag alósuló előadás. 
Megvalósuló tevékenységek: 
- Színjátszó csoport létrehozása – A KÉK kör részt e ői ől – legalá   fő az elsődleges él soport ól; 
- Szakmai feladok – A csoportfoglalkozások, a készülő előadás szak ai ko ep iója a projekt szak ai 

u katársai ak és külső szakértők e o ásá al alósul eg; 
- Díszlet készítése – A díszlet készítését a KÉK kör tagjai végzik – legalá   fő az elsődleges él soport ól - 
hulladék- maradékanyagok felhasználásával a szállíthatósági szempontok figyelembevételével; 
- Színjátszó csoport foglakozások, próbák – A színjátszó csoport tagja a Közösségi Terekben tartott 
fogalakozásoko  fejlesztik és pró álják az előadást – megvalósul legalább 5 foglalkozás.   
A te éke ség ered é eképp létrejö  eg  dara  előadás, el et a projekt keretei között a soport 
háro szor utat e. A produk ió közérthető, idá  a hel i té ákhoz – pl. vízimalmokhoz – kötődő ű, el  
helyi vonatkozásban vizsgálja és mutatja be a támogatási program által vázolt társadalmi problémákat és az 
arra adható helyi, közösségi válaszokat.  
A projekt kap solódó ese é ei  . ; .  a létrejö ő előadás legalá  háro szor kerül e utatásra a 
projektidőszak alatt. 
1.2.2 Lelki napok 



A lelki napok a Teremtésvédelmi kör legalább 25 – elsősor a  iskoláskorú – részt e őjére épül. Az egész apos 
foglalkozásokat szak ailag a projekt ko zor iu i part eré ek kép iselője Kerekes Zoltá  irá ítja, a 
megvalósítást a Reflex Egyesület szakmai munkatársai és külső előadók segítik.  
A lelki apok progra jai a projektidőszak alatt kerül ek églegesítésre az alá i te éke ségek alapjá : 
- Áhítattal és közös énekléssel; 
- Előadások; 
- Közösségfejlesztő és kreatí  foglalkozások; 
- Mise; 
- Közös étkezések. 
A komplex programmal megvalósuló lelki napok hatékonyan segítik a projekt céljainak megvalósítását. A 
projektidőszak alatt összese   - évente 2 – lelki nap valósul meg.  
1.2.3 Lovas terápiás foglakozások 
A lovas terápiás foglakozásokon a Lovas kör 10 fiatalja vesz részt, a foglakozásokat Kerekes Zoltán a projekt 
ko zor iu i part eré ek kép iselője irá ítja, a eg alósítás szak ai feladatait a ikrotérség lo as 
közösségei ek szakértői égzik.  
A lótartásnak, lovas rendezvényeknek több évtizedes hagyománya van a települése . A eglé ő lo as közösség 
aktí  szereplője a hel i közösségi élet ek. A ló, a lo aglás és a ló al aló foglalkozás hatásait felhasz ál a 
fejlesztő, e elő élzatú - komplex hatást kiváltó csoportos foglalkozásokat valósítunk meg, mely alkalmas 
értelmileg és/vagy tanulásban akadályozott, hiperaktív, magatartásproblémás fiatalok kezelésére. 
A foglalkozások túl utat ak a lo aglás oktatásá , a foglalkozásoko  részt e ők fizikai kap solat a kerül ek a 
„patás angyalokkal” és bekapcsolódnak gondozásukba, ellátásukba is. 
A projektidőszak alatt eg alósul  lo as terápiás foglalkozás.    
 

. főtevéke ség - Társadalmi együttélés javítása a pápateszéri mikrotérségben 
 
2.1 Közösségi körök fejlesztése - eglévő közösségek fejlesztése, új közösségek létrehozása 
Kötelező tevéke ység 
Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok 
csökkentése; - Cél 4. – Ö re delkező közösség; - Cél 5. – Társadal i pro lé ák egelőzése. 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő, ásodlagos él soport  fő 
A projekt eg alósítás első lépéseké t ég  közösségi kört hozu k létre, el  az összes eg alósuló 
te éke ség alapjául, ázisául szolgál. A közösségi körök tagjai ak to orzása két lép ső e  törté ik: 
- Elsőké t a hel i közösségekben – templomba járók, általános iskolások, önkormányzat munkatársai és 
közmunkásai, lovas klub, nyugdíjas klub - rövid tájékozató szórólappal hívjuk az alakuló közösségi körökbe a 
célcsoportok tagjait; 
- Második lépésként a már aktív tagokon keresztül fol a atosa  szeret é k ő íte i a köröket.  
A tervezett helyi közösségi körök a megfogalmazott alapértékekre épülnek és a pályázati partnerek korábbi 
helyi és/vagy szakmai tevékenységeire épülnek: 
- Malom kör – A közösség koordinátora a Reflex Kör ezet édő Eg esület, a szak ai eg alósítást a 
ko zor iu  u katársai és szakértők segítik. A kör e  az aktí  él soport ól legalá   fő, a ásodlagos 
él soport ól  fő rész ételére szá ítu k.  Pápateszére  eg kor  ízi alo  űködött. A Refle  Eg esület 

2008-ban karolta fel a témát és több projektet valósított meg annak alapján: elkészült az 1975-ös pápateszéri 
alo fel érést e utató kiállítás; eg  ag éretű ízi alo  akett – melynek elkészítésben a helyi 

iskolások segítettek -, szakmai programokat és nyári táborokat szerveztünk, létrehoztunk egy online 
közösséget: https://goo.gl/jENveC. A projekt keretében közösségfejlesztés egyik alapjául szeretnénk 
felhasználni a témát. A közösségi körben azonban nemcsak a malmokkal, hanem a mikrotérség kulturális és 
természeti értékeivel is foglalkozunk. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a Reflex Ökológiai Központ 
Közösségi Tere ad otthont. 
- Teremtésvédelmi kör – A közösség koordinátora a Pápateszéri Római Katolikus Plébánia, a szakmai 
megvalósítást a konzor iu  u katársai segítik. A kör e  az aktí  él soport ól legalá   fő, a ásodlagos 
él soport ól  fő rész ételére szá ítu k. Projektü k kereté e  Fere  pápa ta ításai alapjá  eg szerre 

szeretnénk a kereszténységgel és környezetvédelemmel foglakozni olyan tevékenység keretei között, melyek a 
megfogalmazott alapértékek alapján közelítik meg a kereszténységet. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a 
Pápateszéri Plébánia Közösségi Tere ad otthont. 
- KÉK (Környezet-Élmény-Közösség) kör – A közösség koordi átora a Refle  Kör ezet édő Eg esület, a 
szak ai eg alósítást a ko zor iu  u katársai segítik. A kör e  az aktí  él soport ól legalá   fő, a 

ásodlagos él soport ól  fő rész ételére szá ítu k. A kör a Refle  Eg esület és az általa kezde é ezett 
Éghajlatvédelmi Szövetség KÉK – Környezet – Élmény - Közösség programján alapul - https://goo.gl/VreQIP -, 



el e  ol a  te éke ségeket alósítu k eg, el  él é szerű, ge erá ióko  átí elő közösségfejlesztést 
tesz lehető é, például a szí játszó soport ag  főzőklu  szer ezésé el. A közösségi kör soporttalálkozói ak a 
projekt mindkét Közösségi Tere otthont ad. 
- Lovas kör – A közösség koordinátora a Pápateszéri Római Katolikus Plébánia, a szakmai megvalósítást a 
ko zor iu  u katársai és szakértők segítik. A kör e  az aktí  él soport ól legalá   fő, a ásodlagos 
él soport ól  fő rész ételére szá ítu k. A lótartás ak, lo as re dez é ek ek tö  é tizedes hag o á a 
a  a települése . A eglé ő lo as közösség aktí  szereplője a hel i közösségi életnek. A ló, a lovaglás és a lóval 
aló foglalkozás ki áló lehetőséget iztosít a közösségfejlesztésre, el hez a hel i feltételek a eglé ő aktí  

lovas közösség által biztosítottak. A közösségi kör csoporttalálkozóinak a Pápateszéri Plébánia Közösségi Tere 
ad otthont. 
A közösségi körök „átjárhatóak” azaz egy valaki több közösségi körnek is tagja lehet. 
A él soportok kép iselői el égzett eg eztetés alapjá  a té ák irá t érdeklődés és itottság tapasztalható a 
él soportok a . A létrejö ő közösségi körök aktí  szereplői a projekt szak ai te éke ségei ek.  

A közösségek alkal a ké t a tö i te éke ség előkészítéshez, eg alósításhoz és értékeléshez igazod a 
találkoznak a konzorciumi partnerek által fejlesztett közösségi terekben – a Reflex Egyesület farkashegyi 
Ökológiai Közpo tjá a  és a Plé á iá . A közösségi körök a projektidőszak alatt legalá   alkalo al 
találkoznak.  
 
2.2 Közösségfejlesztés mediációval 
Kötelező tevéke ység 
Kapcsolódó célok - Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; Cél 5. – Társadalmi 
pro lé ák egelőzése. 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő, ásodlagos él soport  fő 
A ediá iós alkal akat a ko zor iu i part erek u katársai koordi álják, a te éke ség szakértő szer ezet 
bevonásával valósul meg. A te éke ség kereté  elül az elsődleges hátrá os hel zetű  és ásodlagos 
él soportok közötti aktuális ko fliktust ig ekszü k kezel i, érsékel i szakértő e o ásá al.  Csoportos 

beszélgetések folyamán tárjuk fel az ellentéteket, konfliktusokat és azokat nemcsak a beszélgetésekkel, hanem 
a projekt többi megvalósuló tevékenységeinek keretén belül, integráltan is igyekszünk feldolgozni, megoldani. 
A projekt fol a á  eg alósul  közösségfejlesztő ediá iós soportfoglalkozás.    
 
2.3 Közösségi terek kialakítása és űködtetése 
(3.1.2.2. Infrastruktúrafejlesztés - épület felújítás, átalakítás és eszközbeszerzés) 
Kötelező tevéke ység 
Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok 
csökkentése; - Cél 4. – Ö re delkező közösség; - Cél 5. – Társadal i pro lé ák egelőzése. 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő, ásodlagos él soport  fő 
A projekthez kapcsolódóan két közösségi tér kerül fejlesztésre, melyek a konzorciumi partnerek tulajdonát 
képzik.  

. .  Refle  Kör ezetvédő Eg esület Ökológiai Közpo t Közösségi Tér  
(Pápateszér, Farkashegy u. 16.) 
A farkashegyi 901-  hel rajzi szá ú összefüggő, i teg  ,  ha területet -ben vásárolta meg az 
egyesület gyermektáborok bázisául. A csodálatos természeti adottságú területen jelenleg egy 180 m2-es 
kétszintes épület és egy 50 m2-es szabadtéri fedett kiállító tér található. A központ a Reflex több 
szolgáltatásának biztosít helyszínt: erdei iskolai programok; rendezvények; képzések; táborok; vetélkedők és 
egyéb közösségi programok. A pápateszéri Ökológiai Központ a Reflex Egyesület bejegyzett telephelyeként 
üzemel.  
Beszerzések A ter ezett Közösségi Teret a jele leg elsősor a  étkezőké t hasz ált tér fejlesztésé el alakítjuk ki 
úgy, hogy az épület, a tér és berendezése alkalmassá váljon a Reflex Egyesület által szervezett 
közösségfejlesztési tevékenységek befogadására. Sorolható rendezvényszékek és összecsukható 
re dez é asztalok eszerzését ter ezzük, el ek lehető é teszik a tér praktikus és sokszí ű hasz álatát, a 
ter ezett közösségfejlesztő te éke ségek eg alósítását. A  fős Közösségi Tér kialakítás ak ter ezett 
beszerzései: 
- 30 db rendezvényszék; 
- 5 db összecsukható rendezvényasztal.  
Épület felújítás Az épületet a Reflex Egyesület alkal a ké t hasz álja progra jaihoz. Saj os a fűtési 
időszak a  a kör ezetkí élő, gazdaságos hasz álat ehéz. Az épület fűtését eg  közpo ti serépkál ha és 
elektro os olajradiátorok iztosítják. A serépkál ha felfűtése saj os hossza  időt esz idő e, íg  a fűtési 
időszak a  g akra  a ter ezett progra  előtt ár eg  appal el kell kezde i az épület felfűtését. Miutá  a 



projekt tö  ter ezett progra ja a fűtési időszakra esik, ezért az ela ult elektro os olajradiátorai k ki áltását 
korszerű és hatéko  korszerű elektro os fűtőtestekkel ter ezzük egolda i, el ek lehető é teszik az épület 
g orsa  felfűtését. Az elektro os fűtési re dszerhez ter ezzük eg  apele es re dszer kialakítását:    
- Korszerű fűtési re dszer –  kW fűtési teljesít é  iztosítása korszerű fűtőtestekkel; 
- 3 kW napelemes rendszer kialakítása. 
Akadálymentesítés – Az Ökológia Központ építéséhez nem vettünk igénybe EU-s forrásokat, így az épület 
akadál e tes egközelítése e  iztosított, jele leg két lép sőfoko  keresztül érhető el az épület bejárata. 
Ará os akadál e tesítési te éke ségké t eg alósul az épület fő ejáratá ak akadál e tesítése, el hez 
rámpa kerül kialakításra. A Közösségi Tér bejárata megfelel, az akadálymentesítési elvárásoknak.     
2.3.2 Pápateszéri Római Katolikus Plébánia Közösségi Tér  
(Pápateszér, Ady u. 1.) 
A plébániát 1743- a  Eszterház  Károl  alapította, Pápateszér addig a g őri eg ház eg e eg ik plé á iájá ak 
fíliája olt. A Plé á iá ak ottho t adó L alakú épület tö  része ö erő ől újult eg az el últ rö id időszak a  
– felújításra került a Plébános lakrésze, fogadószobája, valamint elkészült egy, közösségi programoknak is 
lehetőséget iztosító ag éretű ko ha.  
A projekt keretében a Plébánia jelenleg kihasználatlan, konyhához kapcsolódó 40 m2-es helyiségében kerül 
kialakításra a tervezett Közösségi Tér. 
Épület felújítás – A kap solódó terekhez haso lóa  eg alósul a tér padló urkolatá ak felújítása kis éretű 
tégla urkolat kialakításá al, ala i t elkészül a tér fűtését iztosító serépkál ha. 
Akadálymentesítés – A tér akadál e tesítése e  szükséges, a eglé ő eg szár as ag éretű ílászárók 
és a szi tkülö ség élküli külső és első tér iztosítja az akadál e tes egközelítést. 
A két közösségi tér helyszínt nyújt a közösségi körök és a projekt tevékenységeinek valamint azokat a település 
tö i közössége is térítés e tese  hasz álhatja előzetes ejele tkezés utá . 
 
2.4 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Malomfesztivál 
Kötelező tevéke ység 
Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok 
csökkentése; - Cél 4. – Ö re delkező közösség; - Cél 5. – Társadal i pro lé ák egelőzése; 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő, ásodlagos él soport  fő.  
A Reflex Egyesület és a helyi közösségek eg ütt űködése o á  a hel i értékek között fo tos szerepet 
tölte ek e a ízi al ok, el ől eg koro   űködött a település közigazgatási határai  elül, a el  
kie elkedő adat és hel i „Hungarikum”.  A témakörre nem csak a Malom kör épül, hane  a projekt fő 
re dez é e az é e ké ti Malo feszti ál is, a el  a közösségi körök sokszí ű te éke ségeire épül. A 
rendezvény helyszínei a Reflex Egyesület Ökológiai Központja és a Plébánia, a település megújuló és romos 
vízimalmai és Pápateszér további helyszínei.  
A Malomfesztivál többnapos rendezvénye évenként kerül megrendezésre az április – október közötti, a helyi 
közösség tagjai al eghatározott időpo t a . Az időpo t eghatározása a projektidőszak alatt törté ik a ak 
figyelembevételével, hogy ne ütközzön a mikrotérség hasonló programjaival.  A rendezvény az alábbi elemekre 
épül: 
- Nyitott malmok – A alo feszti ál keretei között é ről-évre az egykori 25 vízimalomból egyre többet 
szeretnénk a rendezvény keretei közt bemutatni. Szeretnénk, ha a felújított, megújuló malmok tulajdonosai a 
feszti álra eg it ák a al ok kapuit és lehetőség szeri t e sak a látogatókat, de eg -egy szervezett 
ese é t is efogad á ak. Szi té  szeret é k e utat i a Malo  kör közre űködésé el feltárt . .  
romokat, amel ek él a kör rész e ői fogadják az érdeklődőket.  
- Malomjárás – A fesztivál ideje alatt a nyitott malmok nemcsak egyénileg látogathatók, hanem szervezett 
túrákat is szer ezü k, el eke  kör ezetkí élő ódo , lóháto , lo as fogatokkal,  kerékpáro  és g alogosan 
látogatjuk végig a fesztivál nyitott malmait.  
- Szórakoztató előadások, progra ok – A rendezvényen a KÉK kör színjátszó csoportjának bemutatói; illetve 

eghí ott előadók e utatói alósul ak eg a közösségi körök igé e alapjá . 
- Szakmai rendezvén ek, előadások, űhel találkozók – A Malom kör aktív részvételével helyi vízimalmok 
té ájához kap solódó orkshopok, szak ai előadások és e utatók a Refle  Eg esület Ökológiai 
Központjában kialakított Közösségi Térben és a nyitott malmokban; 
- Gasztronómiai programok – A KÉK kör főzőklu já ak segítségé el gasztro ó iai progra ok: hel i ízek 

e utatása, egis ertetése, főző erse  szer ezése.    
- Malombajnokság – Rendhagyó malomjáték- etélkedő szer ezése a Malo  kör aktí  segítségé el. 
- A rendezvény népszerűsítése – A Feszti ál előtti időszak a  a ikrotérség e  plakátoko  ala i t a Refle  
közösségi oldalain célzott hirdetéssel hívjuk fel a figyelmet a rendezvényre.   



A re dez é  eg alósításá a  közre űköd ek a projekt szak ai u katársai és a hel i közösségi körök 
ö ké tesei. A te éke ség jele tős ö ké tes u ka e o ásá al alósul eg.  
 

.  A pápateszéri közösségek for ális szervezet létrehozásá ak és fejlesztésé ek elősegítése, koordi álása 
Kötelező tevéke ység 
Kapcsolódó célok - Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; - Cél 4. – Ö re delkező 
közösség; - Cél 5. – Társadal i pro lé ák egelőzése; 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő, ásodlagos él soport  fő.  
A közösségi körök aktív tagjainak bevonásával a „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, ala i t a i il szer ezetek űködéséről és tá ogatásáról” alapján civil szervezet létrehozását 
ter ezzük. A kap solódó te éke ségek szakértő e o ásá al alósul ak eg, a Refle  Kör ezet édő 
Egyesület szakmai munkatársai koordinálják és segítik. A Reflex Jogsegélyszolgálata az elmúlt években több 
hazai helyi, közösségi kezdeményezést karolt fel és segített civil szervezetet segített a létrehozásában és 

űködés e .  A i il szer ezet u káját a Refle  Kör ezet édő Eg esület u katársai és szakértői a 
projektidőszak a  és azo  túli is segítik e torálással, ta á sadással. A ko plex szolgáltatás keretében 

egtörté ik: a egfelelő i il szer ezeti for a ki álasztása, a szer ezet egalakítása, létesítő okirat 
elkészítése, írósági ejeg ezés i tézése, első sza ál zatok elkészítése, jogi ta á sadás. A szer ezet alakuló 
g űlését a projekt 2. mérföldköve során, a második év végén tervezzük.   
 
2.6 Kiscsoportos és egyéni hátránykompenzációs tevékenységek 
Kötelező tevéke ység 
Kapcsolódó célok - Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok csökkentése; Cél 5. – Társadalmi 
problé ák egelőzése; 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő.  
A te éke ség él soportja a pápateszéri hal ozotta  hátrá os ag  spe iális e elési igé ű általá os 
iskoláskorú fiataljai. A projekt elsődleges él soportjá ól ki álasztott  fiatal részt vesz közösségi körök 
munkájában, ami segíti a csoportos, integrált hátránykompenzációt.  A tevékenység keretén belül az 5 fiatallal 
oktatási szakértők foglakoz ak, akik kis soportos és eg é i feladatokra épített u ká al segítik a 
felzárkózásukat. A szakértők az el égzett hátrá ko pe zá iós u kát sze él e ké t apló a  
dokumentálják. A tevékenységek megvalósítását segítik a projekt konzorciumi partnerek munkatársai. A 
szakértők a projektidőszak alatt  szakértői ap kereté e  segítik a te éke ség egvalósítását. 
 

. főtevéke ség – A projekt célcsoportjainak ön-érdekérvé esítő és ö szerveződési képességé ek 
kialakítása, fejlesztése 
 
3.1 Tanácsadás 
Választható tevékenység 
Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok 
csökkentése; - Cél 4. – Ö re delkező közösség; - Cél 5. – Társadal i pro lé ák egelőzése. 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő, ásodlagos él soport  fő. 
A Refle  Kör ezet édő Eg esület saját szak ai u katársai al és eg ízott szakértői el a projektidőszak alatt 
ta á sadó te éke ségeket alósít eg a közösségi körök kép iselői ek, az elsődleges, aktí  és ásodlagos 
él soport tagjai ak. A ta á sadó szolgáltatása elsősor a  az érdekér é esítési és ö szer eződési képességek 

ja ítását élozzak. Az eg é i és közösségi ta á sadásokra a ta á skérők igé eihez igazod a a projekt 
re dez é eihez kap solódóa  illet e ö álló alkal ako  iztosítu k lehetőséget a Refle  Ökológia 
Központjának Közösségi Terében. A projekt eseményeihez kapcsolódóan megvalósul legalább 20 tanácsadói 
alkalom, melyen a tanácsadók legalább 40 tanácsadást végeznek el, melyeket tanácsadói 
formanyomtatványokon rögzítenek és igazolnak. 
 
4. Prevenciós tevékenységek – az áldozattá, ű elkövetővé válás és a sze vedél etegségek egelőzése a 
pápateszéri mikortérségben 
 

.  Sza adidő hasz os eltöltésé ek lehetőségei ek e utatása, elsajátításuk segítése 
Választható tevékenység 
Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében;  Cél 3. – Hátrányok 
csökkentése; Cél 4. – Ö re delkező közösség; - Cél 5. – Társadal i pro lé ák egelőzése; 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő, ásodlagos él soport  fő.  



A sza adidő hasz os eltöltéshez a Tere tés édel i és Malo  kör u kájá al az alábbi tevékenységeket 
tervezzük:   
4.1.1 Malomfeltárás és túraútvonalak kijelölése 
A tevékenység a Malom kör közösségének keretén belül a pápateszéri értéktár bizottság bevonásával valósul 
meg, a kör tagja a projekt szakmai munkatársainak és szakértői ek segítségé el az alá i te éke ségeket 
valósítják meg: 
- Vízimalmok feltérképezése – A települése  eg kor űködő  ízi alo ól  alo ak a hel e sak 
kora eli térképekről és a hel i szó eszéd ől is ert. Szeret é k ezek ek a al ok ak túrák keretében 
pontosan meghatározni és jelölni a helyét.   
- Vízimalmok „feltárása” – A tíz feltérképezett malomból hármat szeretnénk feltárni. A romoknál végzett 
ö ké tes alkal ako  egtörté ik a terület tisztítása, az alj ö é zet ritkítás, esetlegese  fellelhető hulladék 
g űjtése és elszállítása, a ro ok feltárása. A te éke ségek fol a á  külö öse  fig elü k a édett ter észeti 
értékek megóvására, és a feltárt kulturális értékek megóvására.  
- Túraútvonalak kijelölése és jelzése – A feltárt malmokhoz és a térség egyéb természeti és kulturális 
értékeihez kapcsolódóan túraútvonalak kijelölését és jelzését tervezzük legalább 10 km útvonalon.  
- Az értékek dokumentálása és elektronikus bemutatása – Az elvégzett munkát folyamatosan dokumentáljuk, 
arról szöveges és képes beszámolót teszünk közzé a Reflex honlapján és közösségi oldalain. 

. . . Hag o á őrzés az eg házi ü epekhez – Élő Betlehe  és Passiójáték 
A tevékenység a Teremtésvédelmi kör közösségének keretén belül a pápateszéri értéktár bizottság bevonásával 
valósul eg az eg házi ü epekhez kötődő közösségfejlesztés hag o á őrzési lehetőségei ek 
kihasználásával: 
-  Élő Betlehe  - 2009-ben született meg a gondolat: a szokásos templomi betlehemes helyett valami mással 
kellene készülni, hogy a karácsonyi ünnepekre eg részt egfelelő lelkületet, ásrészt ajá dékot tudju k 
át újta i a falu eliek ek. A fellelt i ták alapjá  a falu közössége élő etlehe et készített, a i a ól áll, 
hog  egépítették a szokásos etlehe i arla got jelképező házikót és eléje kará a  odaállítottak néhány 

árá t, tehe et, sa sit. Arra go doltak, az élő állatok elle ére ez e  igazá  élő etlehe , ert a figurák 
csak élettelen bábuk, akármilyen szépen is vannak elkészítve. Ekkor állt össze az elképzelés, egy olyan 
betlehemes, amely valóba  élő: a szereplők ol a  e erek, akik itt él ek közöttü k, és igazi állatokat 

e o ásá al jele ítik eg kará so  törté etét é ről é re. Először is kellett eg  ko ep ió, ajd eg  
„szövegkönyv”, ala i t összekötő ze e. A ko ep ió: tö  állo ás ól álló előadás, ahol a ézők i teg  
zarándoklatként élhetik át az akkor történteket: a kezdet az angyali üdvözlet, zárás a bölcsek látogatása 
Betlehemben. 
A projekt lehetőséget iztosít az Élő Betlehe  fejlesztésére azzal, hog  az élőszereplős játék a e o ásra 
kerül ek a projekt elsődleges, köz etle  él soportjá ak kép iselői is.   
- Passiójáték – Az élő Betlehe  i tájá  a projekt keretei között ter ezzük a kereszté ség ásik 
legjele tőse  ü epéhez a Hús éthoz kap solódó élőszereplős hag o á őrző te éke ség kialakítását és 

eg alósítását, el e  a kezdetektől részt esz ek a projekt elsődleges él soportjá ak kép iselői. 
Az Élő Betlehe  és a Passiójáték é e te az ü epekhez kötődőe  kerül egre dezésre.  
 

.  Főzőklu  a kallódó fiatalok tá ogatására, segítésére 
Választható tevékenység 
Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok 
csökkentése; Cél 4. – Ö re delkező közösség; - Cél 5. – Társadal i pro lé ák egelőzése; 
Célcsoport – Elsődleges, aktív él soport  fő, ásodlagos él soport  fő.  
A Főzöklu  sorozat a KÉK kör közösségé ek közre űködésé el alósul eg a part erek szak ai 

u katársai ak és eghí ott szakértők közre űködésé el. A te éke ség eg szerre iztosít lehetőséget az 
informális oktatásra és a közösség él é szerű fejlesztésére. A részt e ők egis erkedhet ek a 
fenntarthatósági problémákkal, mint például a túlfogyasztás, pazarlás, a szállítás környezeti terhei, és a 

egoldási lehetőségekkel, pl. hel i gazdálkodás ól szár azó alapa agok felhasználása, vegyszerhasználat és 
hulladék i i alizálása. A projektidőszak alatt  főzőklu  foglalkozás kerül egszer ezésre, ahol a kallódó 
fiatalok a projekt szi té  elsődleges él soportjá a tartozó idősekkel dolgoz ak eg ütt.  A foglalkozásoko  a 
részt e ők közöse  készíte ek el eg -egy korábban közösen meghatározott ételt, mely lehet helyi specialitás, 
maradékokból készült fogás, növényi alapanyagokból készült menü vagy valamelyik ünnephez kapcsolódó étel. 
 
 
III.2 Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek 
 
2. Szolgáltatásfejlesztés - Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése 



Kiválasztott kötelezőe  egvalósíta dó tevéke ység  
Kapcsolódó célok - Cél 1. – Szemléletformálás; Cél 2. – Együttélés jó közösségében; Cél 3. – Hátrányok 
csökkentése; - Cél 4. – Ö re delkező közösség; - Cél 5. – Társadal i pro lé ák egelőzése; - Cél 6. – Integrált 
szolgáltatásfejlesztés 
Célcsoport – Ko zor iu i part erek képviselői u katársai, tisztségviselői, szakértői   fő, elsődleges, aktív 
célcsoport  fő, ásodlagos él soport  fő. 
A te éke ség szakértő szer ezet e o ásá al alósul eg, a szakértő szer ezet ki álasztása ajá lattételi 
eljárás kereté e  a projektidőszaká ak elejé  törté ik. A ki álasztott szakértő szer ezet kép iselői a 
kezdetektől o o  kö etik a . főte éke ség – A projekt célcsoportjainak ön-érdekér é esítő és 
ö szer eződési képességé ek kialakítása, fejlesztése te éke séget és ez alapjá  alósítják eg a ko zor iu i 
part er Refle  Kör ezet édő Eg esület és Pápateszéri RK Plébánia mikrotérségi szolgáltatásinak fejlesztését.   
 
2.1 Igényfelmérés, szükséglet feltárás 
Az igé fel érés a . főte éke ség o o  kö etésé el ala i t a ko zor iu i part erekkel és a közösségi 
körök véleményformálóival folytatott interjúk elvégzésével történik. A tevékenység folyamán az alábbi 
kérdésekre keresik a választ: 
- Miért van szüksége a konzorciumi partnereknek a szolgáltatásra?  
- Milyen tevékenységeket folytatnak a szervezetek?  
- Szervezeti értéktár - milyen szellemi vagy tárgyi eszközök birtokában vannak a szervezetek?  
- Miért vannak ezek birtokában? Mi az oka? Milyen indokok miatt választottátok ezt?  
Mire használta eddig? 
- Van-e ala il e  isszajelző re dszer, el ekkel a szer ezetek értékelik szolgáltatásaikat?  
- Miért akarnak a szervezetek nyitni, miért szeretnék az eddigi szolgáltatásokat másoknak is megmutatni?  
- Mil e ek a part erek eglé ő tapasztalatai? Mik a projekt kezdeti szakaszá ak tapasztalatai?  
A tevékenység eredményeképp megvalósul legalább 12 interjú, melyet a szakértő szer ezet elektro ikus 
dokumentumban rögzít.  
 
2.2 Szolgáltatások felülvizsgálata 
A te éke ség fol a á  egtörté ik a ko zor iu i part er Refle  Kör ezet édő Eg esület és Pápateszéri 
Ró ai Katolikus Plé á ia eglé ő, a projekt té ájához kötődő szolgáltatásainak felülvizsgálata: 
- Meglé ő szolgáltatások listázása, azok űködése szak ai, gazdasági, sze él i felül izsgálata; 
- Vízió kialakítása, jö őter ezés ódszeré el. Ne  a pro lé ák ól, ha e  a lehetőségek ől illet e a kí á t 
állapotból kiindulva.  
A ter ezés e ekap solód ak a ko zor iu  és a közösségi körök kép iselői.  A felül izsgálat ál sze po t, hog  
ne csak a (kimondott) igényekre, hanem a szükségletekre (nem kimondott célok, vágyak) is reagáljon a 
folyamat.  
Áttekintésre kerül a szervezetek lehetséges új űködési, szak ai területei ek lehetőségei. Az azokhoz 
kapcsolódó új szolgáltatások meghatározása szakmai, gazdasági, személyi feltételek szerint. A tevékenység 
eredményeképp elkészül egy felülvizsgálati dokumentáció. 
 
2.3 Szolgáltatások átdolgozása és kidolgozásra 
A felül izsgálat alapjá  a szakértő szer ezet ko zultál a a ko zor iu i part erek u katársai al elkészíti a 
konzorciumi partnerek Pápateszér mikrotérségi szolgáltatásainak fejlesztési programját, mely tartalmazza: 
- Átdolgozott szolgáltatások - a projektben magvalósuló szolgáltatások átdolgozott, fejlesztett ismertetését; 
- Új szolgáltatások – A 2.1. és 2.2. tevékenységek alapján új szolgáltatások ismertetését. 
A dokumentumban a szolgáltatások az alábbi részletezettséggel kerülnek bemutatásra: 
- A szolgáltatás címe, megnevezése; 
- A szolgáltatás rövid, általános bemutatása; 
- A szolgáltatás céljainak bemutatása; 
- A szolgáltatás célcsoportjainak bemutatása; 
- A szolgáltatás feltételeinek ismertetése – gazdasági, személyi és tárgyi feltételek; 
- A szolgáltatás részletes ismertetése; 
- A szolgáltatás hatásai, eredményei – társadalmi és környezeti hasznai.  
A tevékenység keretén belül elkészül a Reflex Egyesület és a Pápateszéri Plébánia Pápateszér mikrotérségi 
szolgáltatások fejlesztési programja – nyilvános, elektronikus dokumentum, melyet a partnerek közzétesznek 
honlapjaikon és kommunikációs csatornáikon, így az abban bemutatott szolgáltatások más térségben is 
mintaként használhatóak lesznek.   
 



.  Szolgáltatási re dszer kialakítása, űködtetése 
A 2.3 pontban elkészült fejlesztési program alapján a konzorciumi partnerek áttekintik, és szükség esetén 

ódosítják a projekt te éke ségeihez kap solódó közösségfejlesztő szolgáltatásaikat, azokat a to á iak a  a 
fejlesztési programban megfogal azottak alapjá  űködtetik. A ódosítás ál töreked ek arra, hog  azok 
illeszkedje ek a projekt ter ezetéhez és a kap solódó tá ogatási szerződéshez, a e i e  szükséges 
kezde é ezik a tá ogatási szerződés ódosítást a jo  égrehajtás érdeké e .  
A helyi közösség részére felajánlásra, bevezetésre kerülnek a fejlesztési programban megfogalmazott új 
szolgáltatások.  
 
2.5 Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása, szükség esetén korrekciója 
A projektidőszak égé  a szakértő szer ezet kép iselőinek bevonásával megvalósul a szolgáltatások és a 
szolgáltatási re dszer felül izsgálata. A felül izsgálatot sorá  a szakértők azt izsgálják, hog  a eg alósult 
szolgáltatási tevékenységek a Pápateszéri Plébánia Pápateszér mikrotérségi szolgáltatások fejlesztési 
programban megfogalmazott célok alapján elérték-e a megfogalmazott pozitív társadalmi- és környezeti 
hasz okat. A felül izsgálat érdeké e  a u kát égző szakértő szer ezet kép iselői részt esz ek a 
megvalósuló szolgáltatási folyamatokban, valamint személyes interjúkat készítenek a szolgáltatásokat igénybe 

e őkkel.  
A felülvizsgálat alapján amennyiben szükséges megtörténik a fejlesztési program és az az alapján megvalósuló 
szolgáltatások korrekciója.    
A tevékenység eredményeképpen megvalósul legalább 6 db interjú, elkészül egy monitoring jelentés és 
amennyiben szükséges módosul a Pápateszér mikrotérségi szolgáltatások fejlesztési programja 
 
Az i dikátorok és szá szerűsített űszaki-szakmai mutatók teljesülése 
 

Projekt indikátor teljesítése  
Aktív regisztrá ióval re delkező hel i közösségek – 1 db  
A projekt „ .  A pápateszéri közösségek for ális szer ezet létrehozásá ak és fejlesztésé ek elősegítése, 
koordinálása” tevékenységének keretében megalakul egy civil szervezet, mely a kedvezményezetthez 
hasonlóan regisztrál az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz 
kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló programok eredményeként külön ezen célra létrehozott 

e es felülete . A regisztrá iót kö etőe  aktí a  - évente legalább két alkalommal a honlapra belépve – 
használjuk a fejlesztést.  
 
Előírt utatók teljesítése 
1. A projektbe bevont célcsoport tagok – 8  fő 
A felhí ás által el árt  fő hel ett az elsődleges – pályázati felhívás szerint kedvezményezett - célcsoport 80 
kép iselője esz részt aktí a  a projekt e .   
 

Rész e ők szá a a felhí ás él soportja szeri t A célcsoporthoz tartozás igazolása 

-  fő ro a e zetiségű; Pápateszéri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
igazolása 

-  fő idős sze él ; Személyi adatok alapján 
-  fő a ű elkö etés, áldozattá álás 
szempontjából kiemelten veszélyeztetett 
általános iskolás fiatal; 

Pápateszér Község Önkormányzat és/vagy az 
Általános Iskola igazolása a halmozottan hátrányos 
hel zetről és/ ag  a spe iális e elési igé ről 

-  fő  é e  felüli életkorú sze él , Személyi adatok alapján 
-  fő pál akezdő, ag   é  alatti életkorú 
fiatal; 

Személyi adatok alapján 

-  fő eg  ag  tö  eltartottat eg edül e elő 
fel őtt. Pápateszér Község Önkormányzat igazolása 

 
A 8  fő aktí a  részt esz az alá iak szeri t a projekt ese é ei között eg alósuló te éke ségek e . Aktí  
részt e ők ek azokat teki tjük, akik legalá  háro  projektese é e  részt esz ek, ag  ta á sot kér ek 
vagy bekapcsolódnak a hátránykompenzációs folyamatba. Egy személyt csak egyszer veszünk figyelembe a 
mutató meghatározásánál:  

Tevékenység Részt e ők szá a A részvétel igazolása 
1.1 Közösségi körök bemutatkozása  fő Fotódokumentáció, jelenléti ívek 



információs napokon 
.  Érzéke ítő soportos foglalkozások  fő Fotódokumentáció, jelenléti ívek 

2.1 Közösségi körök fejlesztése - 
eglé ő közösségek fejlesztése, új 

közösségek létrehozása 
 fő Fotódokumentáció, jelenléti ívek 

2.2 Közösségfejlesztés mediációval  fő Fotódokumentáció, jelenléti ívek 
2.3 Közösségi terek kialakítása és 

űködtetése 
 fő Fotódokumentáció, jelenléti ívek 

2.4 Közösségi rendezvények szervezése, 
lebonyolítása - Malomfesztivál 

 fő Fotódokumentáció 

2.5 A pápateszéri közösségek formális 
szervezet létrehozásának és 
fejlesztésé ek elősegítése, koordi álása 

 fő Fotódokumentáció, jelenléti ívek 

2.6 Kiscsoportos és egyéni 
hátránykompenzációs tevékenységek 

 fő Egyéni fejlesztési naplók 

3.1 Tanácsadás  fő Kitöltött tanácsadói adatlapok 
.  Sza adidő hasz os eltöltésé ek 

lehetőségei ek e utatása, 
elsajátításuk segítése 

 fő Fotódokumentáció, jelenléti ívek 

.  Főzőklu  a kallódó fiatalok 
támogatására, segítésére 

 fő Fotódokumentáció, jelenléti ívek 

 
2. A projektben megvalósult csoportos programok – 40 db 
A projekt kereté e  az el árt  hel ett eg alósul  d  legalá   fő rész ételé el lezajlott összejö etel 
mely a projekt témájához, tartalmához az alábbiak szerint kapcsolódik: 

Tevékenység 
Legalá   fő rész ételé el eg alósuló 
csoportos programok száma 

1.2.1 Színjátszó csoport 5 db színjátszó csoport foglakozás, próba 
1.2.2 Lelki napok 8 db lelki nap 
2.4 Közösségi rendezvények szervezése, 
lebonyolítása - Malomfesztivál 

4 db fesztivál rendezvény 

2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet 
létrehozása… 

4 d  g űlés 

. . . Hag o á őrzés az eg házi ü epekhez – 
Élő Betlehe  és Passiójáték 

 d  hag o á őrző alkalo  

.  Főzőklu  a kallódó fiatalok tá ogatására… 12 db klub foglakozás 
Az események megvalósulását azok meghívójával, jelenléti íveivel, fotódoku e tá iói al és e lékeztetői el 
igazoljuk. 
 
3. A projektben megvalósult szervezetfejlesztési tevékenység – 1 db 
A projekt keretében egy szervezetfejlesztési folyamat valósul meg: A 2. Szolgáltatásfejlesztés - Szolgáltatások 
adekvát, komplex rendszerré szervezése szerint. 
A megvalósult fejlesztési folyamat igazolása 

Fejlesztési folyamat A folyamat igazolása 

2.1 Igényfelmérés, szükséglet feltárás 

- 12 db interjú elektronikus dokumentációja 
- Felmérési összefoglaló elektronikus 
dokumentációja 
- találkozók: jelenléti ív, fotódokumentáció 

2.2 Szolgáltatások felülvizsgálata - felülvizsgálat elektronikus dokumentációja 

2.3 Szolgáltatások átdolgozása és kidolgozásra 
- Pápateszér mikrotérségi szolgáltatásainak 
fejlesztési program elektronikus dokumentáció 
- találkozók: jelenléti ív, fotódokumentáció 

.  Szolgáltatási re dszer kialakítása, űködtet. Jelenléti ívek, fotódokumentációk 

2.5 Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer 
monitorozása, szükség esetén korrekciója 

- 6 db interjú elektronikus dokumentációja 
- monitoring jelentés elektronikus dokumentációja 
- találkozók: jelenléti ív, fotódokumentáció 

 



Vállalt mutatók  
Az előírt utatóko  túl a projekt te éke ségei ek ag alósításához az alá i szá szerűsíthető ered é ek, 
mutatók kapcsolódnak 

Tevékenység Mutató 
I. Projekt előkészítés - 1 db pályázati dokumentum és szakmai terv 

1.1 Közösségi körök bemutatkozása információs 
napokon 

- Közösségi körök bemutatkozó kiadványai – 4 x 
500 db 
- Bemutatkozó kiállítás – 4 x 3 db X- a er ől 
kialakított kiállítás 
- 12 kitelepülés programokon, rendezvényeken 

1.2.3 Lovas terápiás foglakozások - 16 db lovasterápiás foglakozás (osztálylovaglás) 
2.1 Közösségi körök fejlesztése - eglé ő 
közösségek fejlesztése, új közösségek létrehozása 

- 4 db közösségi kör fejlesztése 

2.2 Közösségfejlesztés mediációval -  közösségfejlesztő ediá iós soportfoglalkozás 

. .  Refle  Kör ezet édő Eg esület Ökológiai 
Központ Közösségi Tér 

- 1 db Közösségi Tér 
- 30 db rendezvényszék beszerzése 
- 5 db összecsukható rendezvényasztal beszerzése 
-  kW korszerű fűtési re dszer  
- 3 kW napelemes rendszer 
- 1 db akadálymentes megközelítést biztosító 
rámpa 

2.3.2 Pápateszéri Római Katolikus Plébánia 
Közösségi Tér 

- 1 db Közösségi Tér 
- 40 m2 felújított padlóburkolat 
- 1 db cserépkályha 

2.5 A pápateszéri közösségek formális szervezet 
létrehozásá ak és fejlesztésé ek elősegítése, 
koordinálása 

- 1 db létrehozott civil szervezet 

2.6 Kiscsoportos és egyéni hátránykompenzációs 
tevékenységek 

- 5 fiatal egyéni fejlesztése 

3.1 Tanácsadás 
- 20 tanácsadói alkalom 
- 40 db tanácsadás 

4.1.1 Malomfeltárás és túraútvonalak kijelölése 
- 10 db malomrom helyének meghatározása 
- 3 malomrom feltárása 
- 10 km jelölt túraútvonal 

IV. Kötelező tájékoztatás és il á osság 

- 1 db projekt aloldal 
- 3 db „C” típusú tájékoztató tábla 
- 2 db sajtóközlemény 
- TÉRKÉPTÉR feltöltés 4 alkalommal 
- folyamatos kommunikáció a honlapon és 
közösségi oldalakon 

V. Horizontális szempontok 

- Esél eg e lőségi képzés eg  alako al 
- Hulladékmennyiség csökkentése 
- Környezettudatos közlekedés 
- 10 000 kWh villamos energia megtakarítás   

 
A megvalósítás ütemterve 
 
Cselekvési ütemterv 
A projekt megvalósításnak tervezett kezdete  2017. november 1. 
A projekt első érföldkö e    2018. október 31. 
A projekt második mérföldköve   2019. október 31. 
A projekt harmadik mérföldköve   2020. október 31. 
A projekt negyedik mérföldköve   2021. október 31. 
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése  2021. október 31. 
 



I. érföldkő – 2017. november 1. – 2018. október 31. 
A projekt eg alósítás első lépéseként megvalósulnak a tervezett eszközbeszerzések és építés-felújítási munkák 

. , ki álasztásra kerül ek a teljes projekt e  illet e az első é e  közre űködő szakértők. 
Létrejö  a ég  közösségi kör, el ek e az első érföldkőig legalá   fő kap solódik e az elsődleges 
célcsoportból. (2.1.) 
Megkezdődik tö  szak ai fol a atos ag  re dszeres te éke ség.  
Meg alósul a szolgáltatásfejlesztés első szakasza III. . -2.2) 
Az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be. 
 
II. érföldkő – 2018. november 1. – 2019. október 31. 
Ki álasztásra kerül ek a projekt ásodik é é e  közre űködő szakértők. 
Létrejön és regisztrál a közösségi körök alapján létrehozott formális civil szervezet (2.5.) 
A közösségfejlesztési folyamatokba legalá   fő kap solódik e az elsődleges él soport ól.  
Megkezdődik ag  fol tatódik tö  szak ai fol a atos ag  re dszeres te éke ség. 
Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés második szakasza, elkészül a fejlesztési program (III.2.3) 
Az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be. 
 
III. érföldkő – 2019. november 1. – 2020. október 31. 
Ki álasztásra kerül ek a projekt har adik é é e  közre űködő szakértők. 
A közösségfejlesztési fol a atok a legalá   fő kap solódik e az elsődleges él soport ól.  
Folytatódnak a szakmai folyamatos vagy rendszeres tevékenységek. 
Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés harmadik szakasza, feláll a szolgáltatási rendszer (III.2.4) 
Az összes elszámolható költség legalább 75%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be. 
 
IV. érföldkő – 2020. november 1. – 2021. október 31. 
Ki álasztásra kerül ek a projekt eg edik é é e  közre űködő szakértők. 
A közösségfejlesztési fol a atok a legalá   fő kap solódik e az elsődleges él soport ól.  
Folytatódnak és efejeződ ek a szak ai fol a atos ag  re dszeres te éke ségek. 
Megvalósul a szolgáltatásfejlesztés utolsó szakasza a felülvizsgálat (III.2.5) 
Az összes elszámolható költség legalább 95%-áról kifizetési igénylést nyújtunk be. 
Fizikailag efejeződik a pál ázat. 
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